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Bruks-SM LEKSAND 2022 m.m.
Elisabeth Johansson Weber berättar

Eftersom belgaren för tillfället har utgått så tänkte vi ändå försöka hålla er medlemmar a’jour om vad som händer i belgarvärlden. Allt från bruks, lydnad, utställning, mondioring, specialsök m.m
Denna gången kommer det att handla om några mästerskap
som har varit och ligger närmast i tid
Bosse Gustafsson har skrivit lite om VM i IPO-R ruinsök som
var i Italien då det var den enda belgaren som placerade sig
Jag skriver också lite om SM:t i Leksand denna gång och
Sverker Lindblad Skriver lite om NM som var i Danmark vid ett senare tillfälle
Nästa gång tänkte vi skriva lite om utställning. Jag tar tacksamt emot material från er som är aktiva.
SM i Leksand 26-28 augusti
Jag debuterade i skyddet och det var helt fantastiskt roligt, (har tidigare varit med i spårhundsgruppen) välorganiserat och fina (fast jobbiga) spår och sökmarker för en annan som inte är så vältränad och ung längre
och fina planer och sist men inte minst tur med vädret då det varnats för regn. Dagarna var fina och regnet
på natten kunde man stå ut med.
I skyddshundgruppen deltog 12 malinois, 1 tervueren och 2 schäfrar. Stort Grattis till alla fina resultat.
I år var det första gången en terv var med i skyddet efter 31 år, lite kul tycker jag. Sist var det Expert med
Göran Hawe.
I spårhundsgruppen deltog 3 malinois, 2 tervar och 1 groenendael bland alla Bordercollies. Jättekul!
I sökhundsgruppen 1 malinois
I rapporthundsgruppen 1 malinois
I IGP:n var det 4 malinois
Hoppas verkligen att fler belgare kvalar till de olika grenarna så alla får se vilken mångsidig hund det är.
Att tävla på SM bland de allra bästa är en upplevelse man har med sig resten av året, även om det inte har
gått så där strålande så är det viktigt att ta med sig de fina bitarna, det som gick bra och minnas detta. Det är
annorlunda och man tävlar flera dagar och även om allt görs på en dag på ett vanligt bruksprov så är det något helt annat då man ligger borta flera dagar, helt annan miljö än på en brukshundklubb. Här kördes lydnaden bredvid en typ skateboardbana, inte direkt vad man tränar på hemma. Men hundarna tror jag inte stördes så mycket. Ett långt fritt följ som vi tränat alldeles för lite på. Men Ettan höll ihop bättre än väntat, då hon
varit barnledig hela våren och sommaren.

Stort Grattis till vinnarna i skyddshundgruppen !
Elin Bålefalk med Clara av Gybsmalinois SM guld
Anna Löfgren med Es-Flindtto´s Hexa SM silver
Anders Thunmarker med Lindjax Leo SM brons
I spårhundsgruppen fanns det ytterligare en belgare på pallplats
Stort Grattis Anna Thelin med Bezta Z Pekla SM brons
Även Lena Johansson med Kogaråsen’s A’Tassa gjorde en fin tävling med
certpoäng och en 7e placering likaså Kerstin Daniels med Cherberos Can
15e plats och certpoäng samt Åse Forsgren med Mallekrafts Hedda 17e
plats och certpoäng.
Ytterligare en tervueren och en groenendal var med och blev godkända.
Grattis till er med Jennie Thysell och Pia Brygård !
Tyvärr fick ingen belgare något resultat i sökhundsgruppen eller rapporthundsgruppen
I IGP:n var det Robert Bengtsson med Daneskjold Ulvi på en fjärde plats
Frida Wallen med Karga Landets Pålitlige Drake på en 6 plats och Lisa Larsson med Blackneck’s B’olw
på 7e plats
I mondioringen vann Sara Fröse Köhler med Daneskjold Plikta och 2a kom Elin Björn med Dubion Neppari

Grattis alla !
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Bo Gustafsson berättar

14 augusti
Åker hemifrån vid 8-tiden.
En härlig skön sommarmorgon.
Vi tar färjan från Rödby till Puttgarden klockan 12.45
Sedan bar det av till Hamburg, Hannover och stoppade för övernattning i Ahrbergen. Liten ort, men mycket
trevligt hostell.

15 augusti
Sedan åkte vi vidare mot Österrike.
Vi fick ett skönt regn vid Neuenstein i södra Tyskland vid 12 tiden.
Var framme vid en liten trevlig stad i Tyrolen. Kufstein heter den och är den näst största staden i Tyrolen.
Vi bodde i ett vackert gammalt hotell med underbar utsikt över alperna.

16 augusti
Fortsatte över Alperna gm Brennerpasset till Italien. Framme vid 17-tiden.
Hotellet var mycket tjusigt. Hade tidigare varit ett nunnekloster.
Ägarens dotter hälsade oss välkomna och visade oss runt. Hon kunde bra
engelska. En mastodontträdgård. En stor del av den var inhägnad rastgård
för hundar. Nu jättevarmt, över 30 grader. Rummen har AC. Satte den direkt på 23 grader. Övrigt spartanskt. Vi körde ner till byn och hittade en pizzeria. Den smakade mums. Våra svenska tävlande anlände. Totalt var det 6
st svenska deltagare. Norma var den enda belgaren, övriga var retrievrar.
Svenska landslaget: Ann-Marie Melin Ytsök, Golden retriever
Svante Olausson Ytsök, Golden retriever Claudia Bergin Ytsök, Golden retriever Joakim Toftby ruinsök, Golden retriever Petra Geistrand Ytsök, Labrador retriever och så Bo Gustafsson ruinsök med Tervuren.
Alla 7 träffas på hotellets stora terrass och planerar inför morgondagen.
Svalt och skönt på rummet nu.
Onsdagen jättevarmt med över 30 grader igen.
Åkte och kollade sökområde, både ruin- och yt-sök. De låg några mil utanför stadion.
Letar upp en restaurang vid Iseosjön. Alla 6 hundar var med inne på restaurangen. De låg under bordet.
VM pågår i fem dagar med start på onsdagen med två visningshundar på stadion. Därefter lottning av samtliga ekipage.5 av 6 svenskar fick sin lydnad på torsdagen.
Veterinärbesiktning. Allt gick bra. VARMT!
Sedan invigning med marsch in till centrum.
Lite mer pizza och snack med planering på hotellets terrass. Logistik med transporterna.

18 augusti
Torsdagens väder började med regn och blåst. Ja, nästan orkanstyrka. Tält och marknadsstånd blåste iväg.
Sedan vid 16 tiden så gick jag och Norma, tillsammans med ett italienskt ekipage ,ut på lydnaden. Ganska bra
väder nu, bara lite lätt regn. Lydnaden gick bra med ett godkänt resultat. Jag blev lite stressad av att jag fick ett
apportföremål som var en vältuggad vattenflaska i metall. Den blev inte bättre när Norma apporterade den in till
mig. Vattnet sprutade från alla håll. 76p/100p
19 augusti
Jag var ledig på fredagen. Dagen började med en tur till ruinsöket igen. Mycket tufft. Föraren får endast skicka
från lastpallar med 25 meters mellanrum och från basen. Sedan 50–60
m ut till hörnorna.
Vi åkte in till stadion och tittade på lydnaden. Siesta mellan 13–16.Som
domare är det mycket intressant att se hur internationella domare bedömer från andra länder. Årets domare dömde tufft, men rättvist.
Kamratfesten var på en mycket flott vingård med 9 olika rätter, det
mesta var så där.....
20 augusti
En av de svenska startade som första hund klockan 7.00. Vi var där. Han lyckades kanonbra! 198/200.
Varmare och varmare. Jag och Norma startar klockan 11.20. Tyvärr lämnar Norma till en början första figgen.
Återkommer och markerar. Sedan excellent på de andra två figgarna. Det blev långa markeringar för Norma eftersom det tar lång tid för en gubbe att komma ut till figuranten, man är inte så vig som förr. Det var mycket störningar med buller och rök och många människor som rörde sig i området. Men efter domarens genomgång blev
jag stolt över Normas prestation. Vi hade kört godkänt .165 p/200 p På väg från sökområdet fanns en stor badbalja som Norma fick bada i.
Hela laget avslutade tävlingarna med en fantastisk god middag på en flott vingård i
närheten. Lombardiets vindistrikt befann vi oss i. Avslutning med prisutdelning.
Norma och jag kom på 8-de plats. Det var bara 8 som hade godkänt i både ruinsök
och lydnad

https://www.fcirescuedogs2022.it/en/results

21 augusti
Vi lämnar laget och Provaglieo, Iseo, Italien vid 12-tiden. Inställning Innsbruck. Resan
hem gick riktigt bra när jag kände mig nöjd med vår prestation.
Kör sedan ända till Kassel. Där övernattning.
22 augusti
Blir stoppade av Tullen i Danmark och sedan i Sverige.

Inga problem.

Vid Barsebäck blev vi omdirigerade att lämna E20. Körde först på en kustväg och sedan in över Eslöv
Olyckan var omfattande.
Hemma vid 20-tiden. Allt ok hemma förutom torrt, torrt. 7 mm regn ändå.
Vilka fantastiska dagar man har upplevt!
Resultat:
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